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1. Dane dotyczące fundacji 

Nazwa: Fundacja Aleksandra Jabłońskiego  

Siedziba: ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń 

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000338019 

Data wpisu przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

29.09.2009 jako fundacja 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 340651872 

        Dane dotyczące członków zarządu fundacji 

Prezes Fundacji – mgr Ewa Kaszewska, ul. Żwirki i Wigury 2/21, 86-050 Solec Kujawski 

Sekretarz – mgr Monika Czajkowska, ul. Prejsa 2F/65, 87-100 Toruń 

Członek Zarządu – mgr Emilia Nowakowska, ul. Mostowa 19, 87-122  Grębocin 

        Określenie celów statutowych organizacji 

Celem Fundacji jest wspieranie Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Koperni-

ka w Toruniu (WFAiIS), który jako wiodąca w regionie jednostka naukowa ma szczególną rolę dla rozwoju miasta 

i regionu poprzez kształcenie kadr przygotowanych do podjęcia technologicznych wyzwań przyszłości i prowadzenie 

badań mogących sprzyjać postępowi technologicznemu. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych 

zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

Główną zasadą działalności statutowej Fundacji jest wspieranie WFAiIS oraz jego społeczności. Przyjęto formy działa-

nia poprzez fundowanie stypendiów, finansowanie różnych przedsięwzięć oraz prowadzenie odpłatnej działalności 

statutowej. 

 

ROZWÓJ STUDENTÓW i MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ 

(Statut §7 ust. 1) 

 

1. Stypendia dla studentów i doktorantów – finansowanie – 3 osoby 

Zarząd Fundacji przyznał dwa stypendia dla laureatów konkursu FAST 2013 (dwóch studentów) oraz kontynuował 

wypłacanie stypendium dla laureata konkursu FAST 2012 (student). 

2. Krajowe i zagraniczne wyjazdy konferencyjne doktorantów – finansowanie – 4 osoby 

Fundacja sfinansowała koszty podróży oraz noclegu 1 doktoranta w związku z konferencją „Biophotonics Riga” w 

Rydze (26-31.08.2013, Łotwa), opłatę konferencyjną oraz koszty noclegu 1 studenta w związku z XXXVI Zjazdem 

Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Warszawie (12-14.09.2013, Polska), opłatę konferencyjną 1 studenta 

w związku z konferencją Communicating Astronomy with the Public w Warszawie (13-18.10.2013, Polska), opłatę 

konferencyjną oraz diety 1 doktoranta w związku z konferencją „Frontiers in Optics” w Orlando (6-10.10.2013, 

Floryda, USA).  

 

 

 



DZIAŁANIA NA RZECZ DOPASOWANIA PROFILU KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY 

(Statut §7 ust. 4)   

 

Z inicjatywy Członków Rady Fundacji będących przedsiębiorcami, w roku akademickiego 2013/2014 wprowadzono 

do planu studiów WFAiIS zajęcia, mające realizować efekty kształcenia dotyczące przedsiębiorczości oraz zarządza-

nia projektem. W ramach tych działań rozpoczęto 18 h kurs z „Przedsiębiorczości” (prowadzony przez specjalistów z 

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.) oraz 30 h wykład z „Teorii niezawodności” (prowadzony przez prof. 

dr-a inż. Hab. Leszka Knopika, UTP w Bydgoszczy). Celem przedsięwzięcia jest przekazanie studentom WFAiIS pod-

stawowej wiedzy z zakresu formalno-prawnych aspektów nowopowstałej firmy, uświadomienie szans, ale również i 

zagrożeń jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI WFAiIS 

(Statut §7 ust. 5)     

1. Konkurs „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” – FAST 2013 – finansowanie  

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów studiami na WFAiIS UMK w Toruniu. Fundacja włączyła się 

w organizację konkursu FAST i finansowała projekt, jako zwrot kosztów podróży dla finalistów konkursu i ich opie-

kunów; oraz jest fundatorem stypendiów dla laureatów, którzy zdecydują się na studia na WFAiIS. 

 

2. Konkurs „Gwiazda kujawsko-pomorskiego” – wsparcie organizacyjne 

Celem konkursu jest popularyzacja astronomii oraz promocja edukacji astronomicznej, a w szczególności wyko-

rzystania w edukacji obserwacji astronomicznych, a także popularyzacja elementów astronomii obecnych w na-

ukach humanistycznych, kulturze i sztuce. Odbiorcą konkursu byli mieszkańcy województwa, których zadaniem 

było przesłanie propozycji gwiazdy pretendującej do miana „Gwiazda województwa kujawsko-pomorskiego” wraz 

z opisem. Do siedziby głównego organizatora w wyznaczonym terminie wpłynęło 99 prac, w tym 97 spełniało 

wymogi formalne. Najciekawszych pięć propozycji zostało nagrodzonych.  

Fundacja włączyła się w działania na rzecz konkursu, poprzez organizację imprezy wręczenia nagród oraz ufundo-

wanie nagród dla zwycięzców w postaci pięciu tabletów z wgraną aplikacją astronomiczną, a dla zwycięzcy dodat-

kowo wręczono voucher na dwuosobową wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  

Działania te zostały przeprowadzone na zlecenie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Informacje o konkursie można znaleźć na: 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25328&Itemid=354 

 

3. Konkurs przyrodniczy pn. „Otwórz głowę, włącz myślenie”– przeprowadzenie i organizacja 

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań związanych z naukami przyrodniczymi 

oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej,  mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół podstawowych z gmin wo-

jewództwa kujawsko-pomorskiego. 

Przedmiotem Konkursu było wykonanie i opisanie projektu badawczego z nauk przyrodniczych, co odbywało się w  

dwóch kategoriach:  

• indywidualnej  wiekowe skierowanej do  uczniów klas I-III i klas IV-VI  

• grupowej - skierowanej do uczniów klas IV-VI.  

Projekty przyrodnicze były wykonywane pod okiem opiekuna (nauczyciela lub rodzica). 

Fundacja była odpowiedzialna za merytoryczną stronę konkursu, jego organizację, a także ufundowanie nagród. 

W kategorii Projekt Indywidualny na konkurs wpłynęło 106 prac, z czego 104 spełniały wymogi formalne. Nato-

miast w kategorii Projektów Grupowych dostarczono 63 prace, w tym 55 prac spełniających wymogi formalne 

konkursu. W kategorii indywidualnej rozdano nagrody rzeczowe w postaci gier edukacyjnych i klocków LEGO. Lau-

reatom w kategorii grupowej rozdano symboliczne nagrody w postaci: za zajecie I miejsca – wycieczka do Cen-

trum Nauki Kopernik w Warszawie, II miejsca – bilety do Planetarium w Toruniu oraz dla zdobywców III miejsca  - 

pokazy doświadczeń naukowych. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz upominki - materiały promocyjne Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 



Konkurs przyrodniczy został zorganizowany w ramach kampanii B+R prowadzonej pod hasłem „Otwórz głowę, 

włącz myślenie”, która wspiera inicjatywy badawczo-rozwojowe współfinansowane z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działań pojętych z ramienia 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na: www.otworzglowe.faj.org.pl 

 

PROMOCJA NAUKI i DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA 

(Statut §7 ust. 6) 

1. Zajęcia popularyzujące fizykę – odpłatna działalność statutowa – 5800 osób 

Fundacja przez cały rok prowadziła zajęcia edukacyjne:  

- W okresie od stycznia do lutego 2013 przeprowadzono drugą część warsztatów w ramach kampanii B+R, prowa-

dzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod hasłem "Otwórz głowę, włącz my-

ślenie", która wspiera inicjatywy badawczo-rozwojowe współfinansowane z RPO na lata 2007-2013. We wspo-

mnianym okresie przeprowadzono około 300. godzin zajęć dla ok. 2500 uczniów szkół podstawowych. 

- Dodatkowo prowadzone były pokazy dla uczniów z Gimnazjum w Strzelnie (300 os). 

- W marcu 2013 Fundacja wzięła również udział w Targach Edukacyjnych organizowanych w Poznaniu. W trakcie 

wydarzenia była promowana działalność edukacyjna FAJ. Szacuje się, że prezentowane stoisko edukacyjne od-

wiedziło około 2000 osób. 

- Fundacja od października 2013 realizuje cykl pokazów dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu 

„Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec”. Do 31 grudnia 2013 roku w projekcie wzięło udział 1000 dzieci. 

 

2. Zajęcia popularyzujące astronomię – odpłatna działalność statutowa – 10 000 osób 

Od marca Fundacja prowadziła zajęcia edukacyjne w Obserwatorium Astronomicznym na terenie Centrum Astro-

nomii UMK w Piwnicach pod Toruniem. Oprócz zajęć adresowanych do grup wycieczkowych, Fundacja przygoto-

wała wakacyjną ofertę dla osób indywidualnych. Do Obserwatorium przyjechało ponad 10 000 osób (240 wycie-

czek) oraz ok. 430 zwiedzających indywidualnie.  

 

3. Remont w Piwnicach – finansowanie 

Fundacja sfinansowała remont generalny dwóch pokoi, korytarza i przyległych toalet w budynku Katedry Radio-

astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem. Pomieszczenia te zostały zaaranżowane na potrzeby Fundacji w 

związku z prowadzoną działalnością edukacyjną na terenie Centrum Astronomii UMK.   

 

4. Umowa partnerska z Cinema City Poland – CC Sp. z o.o. - współpraca 

Zarząd Fundacji podjął decyzję o podpisaniu umowy partnerskiej z Cinema City Poland – CC Sp. Z o.o. na potrzeby 

zapewnienia prelekcji edukacyjnej wygłaszanej prze emisją filmu „Grawitacja” w zamian za promocję oferty FAJ i 

WFAiIS. Obsługę merytoryczną zapewnili członkowie koła naukowego Studentów Astronomii działającego przy 

WFAiIS. 

 

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ STUDENTÓW WFAiIS 

(Statut §7 ust. 7) 

 

1. Inicjatywy studenckich kół naukowych SPIE i OSA popularyzujące naukę – finansowanie - 450 osób  

Fundacja sfinansowała również wyjazd członków koła OSA na pokazy fizyczne do szkoły , a także pokazy fizyczne 

w III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie - w trakcie szkolnej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki (300 os),  pokazy w 146. 

urodziny Marii Skłodowskiej-Curie, patronki Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu (150 os). 

 

2. IONS 14 oraz Opto Meeting for Young Researchers – odpłatna działalność statutowa  

Fundacja po raz kolejny była organizatorem technicznym  międzynarodowej konferencji organizowanej przez stu-

denckie koła naukowe SPIE i OSA działające przy WFAiIS.  



3. Kopernikańskie Starcie Robotów – finansowanie  

Fundacja była organizatorem technicznym konkursu Kopernikańskie Starcie Robotów organizowanego przez stu-

denckie koła naukowego Studentów Fizyki Technicznej działające przy WFAiIS. 

 

4. Studenckie koła naukowe: KNSF, SPIE, OSA – finansowanie 

Fundacja wspiera działalność tych kół poprzez finansowanie inicjatyw jego członków, m.in. spotkań naukowych, 

wykładów, obchodów X-lecia SPIE. 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do KRS 

Fundacja świadczyła usługi niezwiązane z działalnością statutową w zakresie: 

73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach FAJ (1x) 
  

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

Załącznik nr 1. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizo-

wanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowa-
dzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągnię-
tego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 
 RAZEM 265 205,92 PLN 

Darowizny 22 939,11 PLN 

Odpłatne świadczenia statutowe 232 457,13 PLN 

Działalność gospodarcza 7 267,60 PLN 

Odsetki bankowe, inne przychody finansowe 2 542,08 PLN 

 
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł: 2,82% 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach 

RAZEM 240 214,35 PLN  

Realizacja celów statutowych 237 319,63 PLN 

Administracja (opłaty bankowe, pocztowe), 1 252,12 PLN 

Działalność gospodarcza 0,00 PLN 

Pozostałe koszty (podatki, opłaty skarbowe, ubezpie-
czenia) 
 

1642,60 PLN 

7. a) Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnie-
niem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Jedynym pracownikiem na umowie o pracę jest prezes zarządu. Pozostali członkowie zarządu pełnią swoje funkcję 
nieodpłatnie. Fundacja zatrudnia pracowników w miarę potrzeb, do realizacji konkretnych zadań. 
  

RAZEM 47 umów, 33 os. 

Umowy o pracę - prezes fundacji 
Umowy zlecenia 
Umowy o dzieło 
Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej  

1 os. 
4 umowy, 4 os. 

42 umowy, 28 os. 
0 os. 

 



         b) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej 

RAZEM  (brutto duże) 118 623,80 PLN 

wynagrodzenie  
nagrody  
premie 
inne świadczenia 
 

118 623,80 PLN 

0,00 PLN 

0,00 PLN 

0,00 PLN 

         c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na  
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

RAZEM (miesięcznie brutto duże)        1 700,00 PLN 

wynagrodzenie  
nagrody  
premie 
inne świadczenia 
 

1223,24 PLN 
0,00 PLN 
0,00 PLN 
0,00 PLN 

         d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 

RAZEM (brutto duże)   98 223,80 PLN 

Umowy zlecenia 

Umowy o dzieło  

10 875,80 PLN 
87 348,00 PLN         

 

         e) Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskaza-
niem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 
pożyczek 

Nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych 

         f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Fundacja korzysta z pięciu rachunków bieżących w Banku Zachodnim WBK S.A.  

Stan konta podstawowego w dniu 31.12.2013 r.:  10 746,69 PLN 
Stan konta dodatkowego w dniu 31.12.2013 r.:        6 686,82 PLN 
Stan konta dodatkowego w dniu 31.12.2013 r.:     1 218,81 PLN 
Stan konta dodatkowego w dniu 31.12.2013 r.:   5 789,59 PLN 
Stan konta walutowego w dniu 31.12.2013 r.:                1,46 USD  

 
Lokaty w dniu 31.12.2013 r.:   201 343,50 zł  PLN 

Stan kasy gotówkowej w dniu 31.12.2013 r.:  146,55 PLN 

Stan kasy walutowej w dniu 31.12.2013 r.: 1 230,00 EUR  

         g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego 

Nie nabyto żadnych obligacji, akcji, ani nie objęto żadnych udziałów. 

        h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie 

Nie nabyto żadnych nieruchomości. 

        i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 

Nie nabyto żadnych środków trwałych. 



        j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporzą-
dzanych dla celów statystycznych 

Kapitał własny na dzień 31.12.2013 r: 231 296,79 PLN, zobowiązania w wysokości 4 766,11 PLN. 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej 
działalności 

 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

CIT 8, zobowiązania podatkowe nie wystąpiły. 

 

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanej w fundacji kontroli. 

 


